
KMO opleidingen
Light & Supple Horsemanship

De KMO-portefeuille is een steunmaatregel van het “Agentschap
Innoveren & Ondernemen” van de Vlaamse overheid.

Concreet betekent dit dat kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen
30% subsidie krijgen bij de aankoop van opleidingen en adviesdiensten
met een maximum van €10.000 per jaar. (€15.000 voor middelgrote
bedrijven)

LS Horsemanship is erkend door de KMO-portefeuille dus deze
subsidie kan je gebruiken voor alle opleidingen van LS Horsemanship. 

Opleiding Registratienummer: 

Wat is de KMO-portefeuille? 
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Voor wie is de KMO portefeuille?

Je onderneming is een KMO of je beoefent een vrij beroep
Je onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm 
Je onderneming is gevestigd in het Vlaams Gewest 
Je bent actief in de privésector 
Je bedrijf heeft een aanvaardbaar hoofdbedrijf 

https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden/de-europese-kmo-definitie
https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden-voor-subsidie-de-kmo-portefeuille/wat-zijn
https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden-voor-subsidie-de-kmo-portefeuille/wat-zijn
https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden/wat-is-een-aanvaardbare-hoofdactiviteit
https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden/wat-is-een-aanvaardbare-hoofdactiviteit
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Hoe gaat het in zijn werk?

Registreer je bedrijf eerst op de website van de kmo-portefeuille op www.kmo-
portefeuille.be. Deze registratie moet je maar één keer doen. Hiervoor heb je een
token of elektronische identiteitskaart (eID) nodig.  Meer info over hoe je kan
registreren klik hier.
Koppel je bedrijf aan jezelf als gemachtigd gebruiker. Na registratie van je
bedrijf ontvang je, binnen de 5 werkdagen, een brief van het Agentschap
Ondernemen waarin een link staat die je als gemachtigd gebruiker voor uw
onderneming kan ingeven in de adresbalk van je internetbrowser. Deze link blijft
één maand na datum van de ontvangen brief geldig. Met je token of eID maak je
een elektronische verbinding  aan tussen jou en je bedrijf.

Stap 1: inschrijving voor de opleiding of cursus 
Bij de inschrijving vermeld je op het inschrijvingsformulier dat je de kmo-portefeuille
wenst te gebruiken. Je ontvangt van ons een inschrijvingsfactuur met al de gegevens
die je nodig hebt voor de subsidie aanvraag

Stap 2: registreer je bedrijf
Als je bedrijf al is geregistreerd, hoef je dit niet meer te doen en kan je onmiddellijk
overgaan naar Stap 3 ‘Aanvraag subsidie’

1.

2.

http://www.vlaio.be/artikel/registratie-en-aanmelden
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Hoe gaat het in zijn werk?

Klik op ‘Log in kmo-portefeuille’.
Registreer een nieuw project – klik op NIEUWE SUBSIDIE AANVRAGEN  
Selecteer de NACE code van uw bedrijf.De NACE code stemt overeen met de
hoofdactiviteit die je uitoefent in je onderneming. Je vindt dit terug op het
inschrijvingsdocument bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Vul uw projectgegevens in en kies Type dienstverlening “Opleiding” , Naam
opleiding, Thema (Welzijn en gezondheid, ...), aantal deelnemers van uw bedrijf,
datum van inschrijving, …
Geef uw dienstverlener in: 
Bevestig het projectbedrag, project én verklaring op eer.
LS Horsemanship bevestigt dan aan de KMO of jouw aanvraag conform de
regelgeving is en zo wordt je project goedgekeurd.

Stap 3: Aanvraag subsidie
De aanvraag dient ten laatste binnen de 14 kalenderdagen na aanvang van de
opleiding te gebeuren!.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
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Hoe gaat het in zijn werk?
Stap 4: betaal
Na goedkeuring van het project krijg je een betalingsuitnodiging van kmo-portefeuille.
Je betaalt ...% van het opleidingsbedrag (excl. BTW) aan Sodexo. De eigen bijdrage
moet je binnen de maand na je aanvraag betaald hebben aan Sodexo, zo niet vervalt
automatisch je project.

Na ontvangst van je betaling aan Sodexo, stort de Vlaamse Overheid de overige ...%
(excl. BTW) van het opleidingsbedrag in de elektronische portefeuille. Je krijgt hiervan
een bevestigingsmail.

De elektronische portefeuille bevat nu 100% van het netto opleidingsbedrag (excl.
BTW). Via de betaalknop van kmo-portefeuille betaal je nu het opleidingsbedrag aan
LS Horsemanship. 

Betaling BTW: Het BTW bedrag betaal je rechtstreeks op
 IBAN: BE 10 9731 6928 14 04 met vermelding de naam van opleiding of cursus. 


